
काकडीचा दठे
एक बगंाली लोककथा



काकडीचा दठे
एक बगंाली लोककथा
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एक  होता लाकूडतो�ा.

�याला आ�ण �या�या प�नीला मलू न�हत.े

एक �दवस लाकूडतो�ा�या बायकोला

एक �व� ंपडल.े

श�ुती या लहान मलुा�ंया दवेीन े�त�या

�व�ात यऊेन �तला सा�ंगतल ेक�, " एक

काकडी शोध आ�ण खा. �यानतंर तलुा

एक सुंदर मलुगा होईल."

लाकूडतो�ाला �या�या बायकोने

श�ुतीन ेसा�ंगतललेी गो� सा�ंगतली.

 



�स�या �दवशी लाकूडतो�ाा ज�ेहा

जगंलात गलेा त�ेहा �याला �तथ ेएक �हातारी

बाई भटेली.

�त�या पाठ�ला बाक होता.

ती एका काठ��या सहा�यान ेठु�मक- ठुम

करत चालत होती.

�या �हातारीन ेआप�या बट�ातनू एक

काकडी काढून लाकूडतो�ाला �दली आ�ण

�हणाली, "आप�या बायकोला ही काकडी मी

सागंत ेआह े तशीच खायला सागं. सात

�दवसानतंरच �तन ेही पणू� काकडी खावी.

�तन ेसात �दवस थाबंाव ेआ�ण

�यानतंरच काकडीला दठेास�हत

खाव.े"



लाकूडतो�ा आप�या बायकोला ही

आनदंाची वाता� सागंायला पळत पळत घरी

आला आ�ण �हणाला,

"बघ बर,ं श�ुती दवेीन ेत�ुयासाठ� काय

पाठवल ंआह.े

पण त ूत ेआता नको खाऊस.

आता �याला त ूठेऊन द.े

सात  �दवसानंतंरच त ूत ेखा."

 

पण गडबडीत �तला तो ती काकडी दठेासा�हत

खायची आह ेह ेसागंायला �वसरला.

�यानतंर तो जगंलात प�ुहा �नघनू गलेा.



लाकूडतो�ा�या बायकोन े�वतःशीच �वचार

केला, "मी का बर ंसात �दवस वाट पा�?"

असा �वचार क�न �तन ेकाकडी खा�ली

आ�ण दठे फेकून �दला.

ज�ेहा लाकूडतो�ा घरी आला त�ेहा �याने

फेकललेा दठे प�हला.

आ�ण �यान ेआप�या बायकोला �वचारल,े "तू

सात �दवस वाट का नाही पा�हलीस? आ�ण

त ूकाकडी पणू� स�ुा नाही खा�लीस! जा

जाऊन लवकर �याचा दठे स�ुा  खाऊन घ!े"



�यानतंर बायकोन ेकाकडीचा दठे स�ुा खा�ला.

नतंर�या अठरा �णा�ंया अवधीत �त�या कुशीत एक

लहानसा मलुगा बसला होता. तो मलुगा दोन बोटं

उचंीचा होता  तर चार इचं लाबंीची एक वणेी स�ुा

�याला होती.



आप�या मलुाला पाहताच लाकूडतो�ा घराबाहरे

पळनू गलेा.

लाकूडतो�ाची बायको तर मलुाला पा�न

जोरजोरात रड  ूलागली.

पा�यात बडुनू मर�या�या उ�शेान ेती गावातील

नद��या �दशने े�नघाली.

ती छोट�शी बोटाएवढ� ��तकृती स�ुा आप�या आई

मागनू पळ ूलागली. तो मलुगा ओरडत होता, "आई परत

�फर! मला कडकडनू भकू लागली आह!े"

शवेट� आईच ती. मलुाचा आवाज ऐकून

लाकूडतो�ाची बायको नद�तनू बाहरे आली आ�ण

�तन ेआप�या मलुाला �ध पाजल.े



�ध �पऊन झा�यावर �या छो�ा

अगंलुीन,े "आता मी मा�या बाबानंा

शोधायला जातो आह.े" अस ंसा�ंगतल.ं

पढुे दोन चार पाऊल ेउडया मार�यानतंर

मा� तो अचानक थाबंला.

कारण �याच ेवडील �तथ ेएक झाड

कापत होत.े

�यान े�हटल,ं "बाबा, मा�यासोबत आता

घरी चला. आई रडत ेआह.े"
लाकूडतो�ान ेआप�या मलुाकड  ेएक कटा�

टाकला. मग �यान े�या छो�ा�या अगंलुीला उचलनू

आप�या कुशीत घतेल.ं

आ�ण �हणाला, " आता मी घरी नाही यऊे शकत.

कारण मी �वतःला राजाला �वकल ंआह.े आता मी

राजाचा लाकूडतो�ा आह.े"



ह ेऐक�यावर छोटा अगंलुी राजाकड  ेगलेा.

आ�ण �हणाला, "राजमोशाई, मला तमु�या

लाकूडतो�ाला �वकत �यायच ंआह.े �या साठ� मला

काय �क�मत �ावी लागले?"

 

“आधी त ूमला एक कवडी द.े �यानतंर तलुा माझे

आणखी एक काम कराव ेलागले. �यानतंरच मी

लाकूडतो�ाला त�ुयाकड  ेपरत पाठवीन." राजाने

सा�ंगतल.ं



छोटा अगंलुी तलावाजवळ बसनू कवडी कुठून �मळवायची

बर?ं याचा �वचार क� लागला. तवे�ातच कुणी तरी

�याची वणेी खचेली आ�ण तो आप�या पाठ�वर पडला.

एका कक� श आवाजात �याला �वचारणा

झाली,  "अर ेए छो�ा! त ूकोण आहसे?

ह ेऐकताच छोटा अगंलुी उडी मा�न

उभा रा�हला. तो रागान ेलाल झाला होता.

तो �हणाला, "मी जो कुणी असने तो

असने. पण त ू कोण आहसे?"



“मी बडेकाचंा राजकुमार आह.े" कक� श आवाजात

उ�र आल.े

�यावर छोटा अगंलुी �हणाला,

"तझुा हा कक� श आवाज मी एका �णात बदं क�

शकतो. पण �यासाठ� मला एक कु�हाडीची

आव�यकता आह.े जी आता मा�याजवळ नाही."

 

 

यावर तो बडेकाचंा राजकुमार �हणाला,

“�कती �व�च� गो� आह!े

आप�या दोघानंाही कु�हाडीची गरज आह.े

मी मा�या व�डला�ंया परवानगी�शवाय मडंकु

राजक�यशेी ल�न केल.ं

�हणनू मा�या व�डलानंी मा�या प�नीला

भोप�यात बदं क�न , �या भोप�याला एका

काठ�ला बाधंल ेआ�ण झाडावर अडकवल.े

मी तलुा कु�हाड खरदे� कर�यासाठ� एक

कवडी �दली तर त ूझाड कापशील का?"

 



छोटा अगंलुी �हणाला,

"न�क�, पण झाड कापनू झा�यावर त ूमला

आणखी एक कवडी �ायचीस."

आ�ण अशा �कार े�या दोघामं�य ेसौदा प�का

झाला.

मडंकु राजकुमार कमळा�या पानावर वाट पाहत

बसला.

छो�ा अगंलुीला वाटते एक लोहार भटेला.

तो गरम लो�ावर घाव घालत होता.

 �या लोहाराची उचंी तीन बोट ेहोती तर दाढ�चा

लाबंी चार बोट ंहोती.

छो�ा अगंलुीन ेलोहाराला कु�हाडीसाठ�

आप�याजवळ असणारी एक कवडी दऊे केली.



मग छोटा अगंलुी �या एरडंा�या झाडापाशी

आला �जथ ेभोप�याची गठुळ� टागंली होती.

�यान ेत ेझाड काप�याचा खपू �य�न केला पण

झाडाची साल  �चडं जाडी होती.

आता ह ेसगळ ंपा�न बडेकाचंा राजप�ु रडू

लागला.



छो�ा अगंलुीन ेआता वर पा�हल.ं

भोपळा एका काठ� ला लटकत होता आ�ण ती

काठ� एका फादं�ला बाधंललेी होती.

त ेपाहताच तो आनदंान े"अर ेवाह!" असं

�हणत सहजतने ेझाडावर चढून �या

भोप�या�या गठुळ� पय�त पोहोचला.

�यान ेआपली वणेी भोप�याला बाधंली आ�ण तो

ओरडला, "बडेका�ंया राजक�य!े आता त ूया

दोरी�या सहा�यान ेखाली य.े खाली मडंकु राजप�ु

अगद� अधीरतने ेतझुी वाट पाहतो आह.े"

�यानतंर बडेकाचंी राजकुमारी खपू सहजतनेे

छो�ा अगंलुी�या वणेी�या आधार ेखाली उतरली.



�त�या जोडीन ेकाठ� आ�ण भोपळा स�ुा आल.े

छो�ा अगंलुीन ेसावध�गरीन े�यानंाही ज�मनीवर

उतरवल.े

�यानतंर बडेका�ंया राजप�ुान ेछो�ा अगंलुीच ेआभार

मानलचे पण सोबतच �याला एक कवडी स�ुा �दली.

मडंकु राजक�या �हणाली,

"हा थुंक�पासनू बनवललेा एक जा�चा च�डू

आह.े लवकरच तलुा याची गरज पडले."

भोपळा आ�ण काठ�  �हणाल,े

"तलुा आमची स�ुा गरज पडणार आह.े त�ेहा

आ�ही स�ुा त�ुया सोबत यतेो आहोत."



�यानतंर छोटा अगंलुी राजा�या दरबारात गलेा.

�स�हसनापाशी जाऊन तो उभा रा�हला.

"राजमोशाई," तो �हणाला,

"ही �या कवडी.

आता त�ुही मा�या व�डलानंा परत पाठवणार का?"

�यावर राजा �हणाला,

"ठ�क आह.े पण �या आधी तलुा माझ ेआणखी एक

काम कराव ेलागले.



नद��या प�याड चोराचं ेएक गाव

आह.े

दररोज रा�ी त ेचोर मा�या

माणसा�ंया घरात चोरी करतात.

त ू�या चोरा�ंया राजाला पकडनू

आण.

मग मी �याच ंल�न मा�या अध ू��ी असल�ेया

मलुीशी लावनू दईेन.

�यानतंर तो चोरानंा मा�या रा�यात चोरी करायला

बदं� घालले.

ज�ेहा त ूमाझ ेह ेकाम पणू� करशील त�ेहा मी तलुा

लाकूडतोडया परत करीन."



यावर छोटा अगंलुी �हणाला,

"मी चोराचंा राजा आ�ण �याच ेसगळ ेचोर

यानंा मा�न पळवनू लावणार.

आ�ण मग मी �वतःच राजकुमारीसोबत

�ववाह करणार."

ह ेऐकताच राजान ेछो�ा अगंलुीकड  ेफार

रागान ेपा�हल ेआ�ण �वचारल,े

 

“त ूइत�या सग�या चोरानंा कसा काय

पळवशील?"

छोटा अगंलुी �हणाला,

"मला महालातील एक काळ� माजंर �ा.

राजकुमाराच ेरशेमी कपड  ेआ�ण एक

सोनरेी पगडी स�ुा �ा. आ�ण मग पहा मी

काय गमंत करतो."

राजा न े�याच ं�हणण ंमा�य केल.ं



मग रा�ी�या अधंारात छो�ा अगंलुीन ेते

महागड  ेकपड  ेप�रधान केल.े

�यान ेकाठ� आ�ण भोपळा सोबत घतेला

आ�ण तो महालातील का�या माजंरीवर

�वार झाला.

मग �यान ेकुठला ही आवाज न करता

चोरा�ंया गावात �वशे केला.



आता तो गपुचपू चोरा�ंया राजा�या महालात �वशे

कता� झाला. �तथ ेग�ेयावर माजंर सरळ �वयपंाक

घरात गलेी आ�ण �तथ ेअसणार ंसार ंभोजन आ�ण

खाण ं�तन ेखाऊन टाकल.ं

महालात खा�यासाठ� आता काहीच बाक� राहीलं

न�हत.ं

चोरा�ंया राजाला मा� खपू भकू लागली होती.

�यान ेसग�या चोरानंा महालातील का�या

माजंरीला पकड�यासाठ� बोलवल.े



छो�ा अगंलुीन ेकाठ� आ�ण

भोप�याला आप�या हातात घतेल.े

�या भोप�यामधनू साधारण दहा हजार

मा�या बाहरे आ�या.

�या दहा हजार मा�यानंी सग�या चोरानंा

आपल ेडखं मारल.े



राजा आ�ण �याच ेचोर आता

आरडाओरडा क� लागल.े वदेनने ेते

�व�हळ ूलागल.े

आ�ण मग त े�तथनू पळनू गले.े

�यानतंर त ेप�ुहा कधीच परत �फरले

नाहीत.



मग छोटा अगंलुी राजाजवळ परत आला.

राजान े�याला लाकूडतो�ा परत केला.

छो�ा अगंलुीन ेबडेका�ंया राजक�यने े�दल�ेया

जा��या च�डनू ेअध ू��ी असल�ेया राजकुमारी�या

डो�याला �पश� केला.

�यानतंर ज�ेहा राजकुमारीन ेआपल ेडोळ ेउघडले

त�ेहा त ेता�या�ंमाण ेचमकत होत.े



 ज�ेहा राजान ेल�नाची तयारी स�ु केली

त�ेहा जगंलातनू एक �हातारी बाई आली.

�त�या पाठ�ला बाक होता.

ती ठु�मक- ठुम करत एका काठ��या

सहा�यान ेचालत होती.

�तन ेछो�ा अगंलुीला एक काकडी दऊेन

सा�ंगतल,े

"याला पणू� खा. अगद� दठेासा�हत."



ती काकडी खाताच छोटा अगंलुी सहा फूट उचं

झाला!

राजान ेलाकूडतो�ाची बायको,

बडेकाचंा राजकुमार,  बडेकाचंी

राजकुमारी यानंा घऊेन य�ेयासाठ�

एक रथ पाठवला.

लोहार यतेाना आप�यासोबत

लाकूडतो�ासाठ� एक सो�याची

कु�हाड स�ुा घऊेन आला.



लोकानंी ज�लोष केला!

तोफा�ंया फैरी झाड�या ग�ेया!

ढोल वाजल!े

बास�या वाज�या!

मडंकु राजकुमारान ेउडया मार�या,

मडंकु राजकुमारी नाचली, लोहार

स�ुा  �फर�या घते नाचला.

�यावळे� �याची लाबं दाढ� स�ुा

गोल गोल �फरली!

 



सपंणू� रा� लोकानंी ज�लोष केला.

ल�नाची मजेवानी स�ु होती.

�स�या �दवशी सकाळ� मा�

जगंलातनू जोरात आवाज आला.

लाकूडतो�ा आप�या न�ा

कु�हाडीन ेझाड कापत होता...

 

....कट- कट- कट- कट!

 

समा�त


